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Budgetanalyse
Projektpulje
Beslutningstema/resumé
Som følge af beskæftigelsesreformen blev Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) i Hvidovre nedlagt ved
udgangen af 2014. Helt særligt for LBR var den årlige bevilling fra staten, som blev anvendt til at sætte
forsøgsprojekter i gang og få udarbejdet diverse undersøgelser. Dette har været en god støtte for udvikling
af driften i jobcentret.
Ved nedlæggelsen af LBR blev det aftalt, at forvaltningen skulle undersøge muligheden for at oprette en
udviklingspulje under Arbejdsmarkedsudvalget. Arbejdsmarkedsudvalget skal udarbejde forslag til
initiativer for anvendelsen af midlerne, således at det tidligere LBR’s udviklingsaktiviteter overgår til
Arbejdsmarkedsudvalget.
Finansieringen til denne udviklingspulje kan ske ved at skabe et økonomisk råderum i
Arbejdsmarkedsudvalgets budget.

Sagsfremstilling
Da LBR blev nedlagt ved udgangen af 2014 bortfaldt en projektpulje til udvikling af jobcentrets indsats på
beskæftigelsesområdet.
Derfor foreslår Kultur, Miljø og Vækst, at der bliver oprettet en tilsvarende pulje under
Arbejdsmarkedsudvalget.
Fordelen ved en projektpulje under Arbejdsmarkedsudvalget er, at Arbejdsmarkedsudvalget kan finansiere
projekter udover den almindelige drift, der understøtter og videreudvikler jobcentrets indsatser på
arbejdsmarkedsområdet.
Det der blev finansieret via projektpuljen, da det var LBR der varetog opgaven, var eksempelvis:


Mestringsforløb
(et projekt hvor der blev undersøgt og udviklet metoder til gavn for borgere tilknyttet
ressourceforløb)
 Samarbejde om sygemeldte
(et projekt faciliteret af LO med formålet om at optimere samarbejdet mellem Jobcenter
Hvidovres Sygedagpengeopfølgning og lokale a-kasser og fagforeninger med henblik på at
styrke indsatsen overfor kommunens sygedagpengemodtagere)
 Konferencer
(fx emner som ”Særligt Udsatte Unge” og ”Beskæftigelsesreformen”)
LBR modtog bevillinger fra staten til brug i beskæftigelsesindsatsen. I tabellen herunder fremgår den
bevilling, der blev tildelt til LBR i Hvidovre for årene fra 2007 til 2014.
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År
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Bevilling i kroner
1.631.609
1.674.000
1.740.609
1.763.162
1.111.009
932.008
558.649
Ingen bevilling. Men dog ret til at overføre uforbrugte midler fra 2013 til brug i 2014

Forslag
Kultur, Miljø og Vækst foreslår, at der bliver skabt et økonomisk råderum i Arbejdsmarkedsudvalgets
budget på op til 500.000 kroner til projektpuljen. Det vil som udgangspunkt være
Arbejdsmarkedsafdelingens administration, der varetager rollen som tovholder på de projekter, som
Arbejdsmarkedsudvalget godkender.

Politiske beslutninger og aftaler
På møde i Kommunalbestyrelsen den 16. december 2014 blev LBR besluttet nedlagt, og det blev besluttet
at, forvaltningen skulle undersøge muligheden for at oprette en projektpulje under
Arbejdsmarkedsudvalget indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets budget.

Økonomiske konsekvenser/konklusion
Såfremt denne budgetanalyse bliver godkendt, bliver der oprettet en projektpulje på op til 500.000 kroner
til finansiering af projekter, der understøtter og videreudvikler jobcentrets indsatser på
arbejdsmarkedsområdet. Puljen etableres uden for servicerammen, da formålet er at støtte
beskæftigelsesindsatsen.Beløbet finansieres af mindreforbrug på Arbejdsmarkedsudvalgets område.
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